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@üëc@ZØÐnÛa 
ØÐnÛa@óäÈß@Z 

    هو مجموعة من األنشطة الذهنية الغير المرئية التي يقوم بها المخ البشري عندما يتعرض لمشكلة               
 .ما بهدف تفسيرها وإيجاد حل لها

@pbäöbØÛa@Šöb@óÜÇ@bèi@éÜšÏë@æbãfiÛ@a@bèzäß@Ûa@óàÄÈÛa@òja@ìç@ØÐnÛbÏN 

Þbrß@ @Z                  انتقال اإلنسان من العصر القديم التي كان يعيش فيه على جمع الثمار وصيد الحيوانات
 .  والكهوف إلى بناء أعظم حضارة إنسانية لذلك يعرفه الفالسفة بأنه المفكر 

æbãÛ@ïÜÔÈÛa@Âb“äÛa@rm@Ûa@ÑÓaì¾aë@püb¨a@Èi 
 .نتج أنه يفكر في شيء يشغله  حين تجد زميل لك غير منتبه لما يدور حوله فأنت تست-١
 . حين ترى زميل لك متفوق في دراسته وينال أحسن الدرجات تصفه بأنه منظم التفكير -٢
 . حين تتذكر مدرسيك وزمالئك في المدرسة اإلعدادية فهذا يعد نشاط فكري  -٣
 . حين تنظر لمستقبلك الدراسي وتحدد أهدافك -٤
 ويشرح لك ظروفها ويطلب منك مساعدته تقول له دعني           عندما يعرض عليك صديقك مشكلة ما      -٥

 éãdi@ØÐnÛa@Ñ•ìí@aˆ@Z@@ñ†Ç@wöbnã@bèîÜÇ@kmí@òîÏŠÈß@òíú‰@îdnÛ@ÝÔÈÛa@Áî’ämNأفكر ، 
 حدد مع ذكر مثال معنى التفكير: ١س
 يعرف الفالسفة اإلنسان بأنه المفكر ناقش العبارة: ٢س
 ناقش العبارة موضحا معنى التفكير بها على سائر الكائنات التفكير منحة من اهللا لإلنسان فضله: ٣س
 اعرض مع ذكر أمثلة بعض المواقف التي تثير النشاط العقلي لإلنسان : ٤س



 

 ٢

ïãbãa@ØÐnÛa@˜öb—‚ 
@ïãbãg@ïÜÔÇ@Âb“ã@ØÐnÛa@Z 

 ال يعتمد على إدراك الفرد فقط بل يعتمد على معلومات وخبرات سابقة @@@@@@@@@@@@@

ØÐnÛapa†ìuìàÜÛ@òßbÈÛa@µãaìÔÜÛ@ÚaŠ†g@@@Z 
 فهو يستخدم ما لدية من خبرات سابقة للكشف عن المبادئ العامة للوجود@@@@@@@@@@@@@

@ïÄÐÛ@ÝØ’@À@ØÐnÛa@åÇ@jÈnÛa@ání@Z 
 فاإلنسان يعبر عن تفكيره بعبارات وجمل فالفكر واللغة وجهان لعملة واحدة  @@@@@@@@@@@@@

bjmŠa@ØÐnÛa@Ájm‹í@æbãfiÛ@ïÜàÈÛa@Âb“äÛbi@bÔîqë@b @Z 
 .فاإلنسان يمارس العديد من األنشطة االجتماعية لتغير الواقع المحيط به لألفضل @@@@@@@@@@@@@

@ñ‹ØÐ¾a@òî—ƒ“Ûa@˜öb—‚@óÜÇ@Þ‡í@ØÐnÛa@Z 
 .              فتفكير الفرد يعكس دوافعه وميوله واتجاهاته 

  ناقش أهم خصائص التفكير العلمي١س

  التفكير إدراك للقوانين العامة للموجودات دلل ٢س

  الفكر واللغة وجهان لعملة واحدة ناقش ٣س

 

@@‹“jÛa@‡äÇ@‹ØÐÛa@kma‹ß 
@kmaŠß@týq@µg@Š’jÛa@†äÇ@ŠØÐÛa@‰ìİm@x‰†äíZ 

@µëþa@òjmŠ½a@Zمرتبة الفكر العادي وفيها يقوم الفرد بتدبير أمور حياته ومعالجة مشاكله اليومية. 

½a@@@òîãbrÛa@òjmŠ@@Z   وهي مجموعة من القواعد الخاصة     )    بالمرتبة الفلسفية الخاصة    (  وهي تسمى
 .التي يعتمد عليها الفرد في تصرفاته مع اآلخرين وبها يحكم على الناس واألشياء 

@@@òrÛbrÛa@òjmŠ½a@@Z             وهي التي يحاول فيها الفرد البحث عن تأصيل نظري لهذه المبادئ والمعتقدات
 .ول لنظريات تدعمها وغالبية الناس تقف عند المرتبة األولى والثانية من مراتب الفكر بهدف الوص

 " .بالمرتبة الفلسفية الخاصة " حدد المقصود : ١س
 .علل يقف غالبية الناس عند المرتبة األولى والثانية من مراتب الفكر  : ٢س
 ناقش. يتدرج تطور الفكر البشري لثالث مراتب : ٣س
 اشرح . ير أهمية في حياتنا للتفك: ٤س
 اعرض بمثال .  التفكير يكسب صاحبة القدرة على التفكير والتحليل والنقد ٥س



 

 ٣

@@ØÐnÛa@òîàçc 
@…ŠÐÜÛ@òîÜàÈÛa@òÈÐä½a@Z 

 إن تعليم التفكير يساعد على التنافس في هذا العصر الذي يرتبط النجاح فيه بمدى القدرة على @@@@@@@
 .      التفكير الجيد 

a@òßbÈÛa@òÈÐä½@Z 
 .إن اكتساب الفرد لمهارات التفكير الجيد يجعلهم قادرين على حل المشكالت التي تواجههم @@@@@@@

òîÐäÛa@òz–Ûa@Z 
 .إن التفكير الجيد يساعد الفرد على التكيف مع المتغيرات مما يشعره بالراحة النفسية @@@@@@@

†ÔäÛaë@áíìÔnÛaë@ÝîÜznÛa@óÜÇ@ñ‰†ÔÛa@Z 
 .ن تفكير الفرد الجيد يبعده عن األفكار واآلراء الهدامة لآلخرين إ@@@@@@@

ïãbãa@ØÐnÛa@kîÛbc 
 

@ïÇa†i⁄a@lìÜþa@@@@@@@@@@@@@@@ïàÜÈÛa@lìÜþa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÐÜÐÛa@lìÜþa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@í†Ûa@lìÜþa@@@@@@@@@@@@@@@@@@¿aŠ¨a@lìÜþa@@@@@@ 
 

QM©a@lìÜþa@@Àa‹N 
يستخدم فيه اإلنسان أسباب ساذجة غير صحيحة في تفسير الظواهر التي تواجه في الحياة مثل                  

 األمراض الزالزل البراكين
Þbrß  : ـ إرجاع المطر لبكاء المالئكة .           ـ استخدام الحجاب لمنع المرض. 

RM@í‡Ûa@lìÜþa@N 
 . ون بكل ما فيه وبمن فيه ينظر هذا األسلوب للقدرة اإللهية في خلق الك

 .مثال المطر والبراكين وتتابع الليل والنهار والحيوان وكل ما في الكون دليل على قدرة اهللا 
 .ويهدف هذا األسلوب إلى زيادة اإليمان بقدرة اهللا 

SM@ïÐÜÐÛa@lìÜþa@N 
 ببعضها من أجل تكوين     والتحليل المنطقي فهو يربط ظواهر الحياة     )  بالتأمل العقلي   (  يتميز عن غيرة    

حقيقة كلية  شاملة عن الوجود  كما انه يهدف للوصول للمعرفة دون تجريب مثل األسلوب العلمي                  
 وال يكون هناك اتفاق عام عليها نظرا الختالف آراء الفالسفة

TM@ïàÜÈÛa@lìÜþa@Z 
 هو األسلوب السليم في التفكير الذي يبحث عن األسباب الحقيقة لل ظاهرة 

 حقق منها بالتجريب فاإلنسان يستطيع بالتفكير العلمي حل مشاكله اليومية والت
Þbrß@@Zاستطاع العلماء معرفة أسباب انتشار األمراض وكيفية القضاء عليها 



 

 ٤

UM@ïÇa‡ia@lìÜþa@Z 
هو نوع من أنواع النشاط العقلي الذي يقوم بإنتاج يتصف بالجدة واألصالة من أجل مصلحة الفرد                  

ويلعب دورا هاما في مختلف مواقف الحياة وال يقتصر على العلماء واألدباء فأي موقف               والمجتمع  
 . يواجه اإلنسان العادي يتطلب تفكي إبداعي 

ØÐnÛa@óÏ@ïÇa‡iaë@ïÐÜÐÛa@lìÜþa@µi@Òýn‚üaë@éj“Ûa@éuëc 
 

Òýnüa@éuëc 
ïÇa†i⁄a@lìÜþa ïÐÜÐÛa@lìÜþa 

éj’Ûa@éuëc 

 .ة واألصالة يتصف بالجد* 
 
 
يغير فى مبادئ موجودة      *

 .ومقبولة 
ال يتحدد بالقواعد المنطقية     *

 .وال يمكن التنبؤ بنتائجه 

يعمل على تقييم مصداقية      *
أمور موجودة فى أمورنا       

 .الواقعية 
قد يقبل المبادئ الموجودة أو     *

 .يرفضها أو يغيرها 
يتحدد بالقواعد المنطقية      *

 .ويمكن التنبؤ بنتائجه 

 يتطلبان وجود مجموعة     ـ١
من الميول واالستعدادات لدى    

 .الفرد 
ـ يستخدمان أنواع التفكير     ٢

العليا لحل المشكالت واتخاذ     
 .القرارات 

 

 البرق والرعد من الظواهر الكونية طبق أساليب التفكير التي درستها على تفسير : ١س
 .        هذه الظاهرة 

 سلوب العلميقارن بين األسلوب الفلسفي واأل: ٢س
 بين أوجه الشبه واالختالف بين األسلوب الفلسفي واألسلوب اإلبداعي : ٣س
 ما المقصود بالتفكير الخرافي : ٤س
 :أختر من متعدد مع التعليل : ٥س

 ......       يعتمد على التأمل العقلي في دراسة الظاهرة أسلوب 
 )    إبداعي -  فلسفي –   ديني -علمي        (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٥

@@@@@@@@@@@@@@@ 

@bîãbq@ZòÐÜÐÛa@ñd“ã 
Ö‹“Ûa@†ýi@óÏ 

بدأ ظهور الفلسفة والفكر األخالقي والحكمة الدينية فى حضارة الشرق القديم التى كانت               
 .تمثل فجر الضمير اإلنساني 

وقد ظهر فى تلك الحضارة كثير من الحكماء والمفكرين الذين وضعوا المبادئ األولى                
 .ألخالق والدين للحكمة وا

@æbãìîÛa@†ýi@óÏ 
عرف الفكر الفلسفي الحقيقي الذى يتسم بالطابع العقلي النظري ألول مرة عند اليونانيين               
القدماء ، وذلك فيما بين القرن السادس والقرن الرابع قبل الميالد على ي د بعض الحكماء                  

 .وغيره من الفالسفة الطبيعين ) طاليس ( األوائل وفى مقدمتهم 
وظلت الفلسفة تنمو وتكتمل تدريجياً حتى بلغت قمة نضجها على يد سقراط وأفالطون                

 .وأرسطو
<íéiû]<l^Âç•ç¹]<í‰]…‚e<íéÞ^ÞçéÖ]<íËŠ×ËÖ]<kÛjâ]V 

معنى الحياة ، الفضيلة ومبادئ األخالق ، طرق تنظيم المجتمعات، أفضل أشكال الحكومات،             
 .    ى مجردة مثل معنى العدالة والحقيقة والجمال إلخ ، إلى جانب موضوعات أخر.... والتعليم 

@òÃìzÜßZ 
تطورت الفلسفة منذ نشأتها فى الشرق القديم وعند قدماء اليونان وحتى اليوم تطوراً عظيماً ،     

 لم تعد معرفة    – اليوم   –وساهمت فى توجيه الحضارة اإلنسانية وارتقاء حياة البشر ، والفلسفة           
 .ظيم الحياة اإلنسانية ، ومواجهة القضايا والمشكالت الحياتية نظرية ، بل تحاول أيضاً تن

 فرق بين نشأة الفلسفة في بالد الشرق القديم وبالد اليونان : ١س
 ناقش أهم الموضوعات التي تناولتها الفلسفة اليونانية : ٢س
 نشأت الفلسفة بمعناها التقليدي عند قدماء اليونان تؤيد ام تعارض مع التعليل : ٣س

@bçbäÈßë@òÐÜÐÛa@Ñí‹Èm 

١ (@òÐÜÏ@òàÜØÛ@ðìÌÜÛa@Ñí‹ÈnÛaZ 
>>(  كلمة فلسفة فى أصلها اللغوى كلمة ذات أصل يوناني مشتقة من كلمة               ^éÊç‰ç×éÊ  ( التى

بمعنى الحكمة ، وبذلك    )  ‰éÊç^>>(  بمعنى المحبة واإليثار ، و      )  ç×éÊ>>(  تتكون من مقطعين هما     
 .¦íÛÓ£]<íf>: تعني لغوياً ) éÊç‰ç×éÊ^>( فإن كلمة 



 

 ٦

) ÜéÓu>>(بدالً من   )  ÍçŠ×éÊ>>(  أول من استخدم لفظ     )  p…çÆ^néÊ(  ولكن الفيلسوف اليوناني    
 .ألن الحكمة صفة من صفات اهللا وال يجب أن يوصف بها أحد من البشر 

@òàØ¨a@óäÈßZ 
هي معرفة الرأي السديد الصائب ومعرفة الخير وتطبيق هذا الرأي وعمل هذا الخير فى                

 .مجاالت الحياة وال تكون قاصرة على معرفة الحقائق كافة 
 بين المعنى اللغوي لكلمة فلسفة : ١س
 الفلسفة في اصلها اللغوي تعني حب الحكمة فما المقصود بالحكمة : ٢س
 علل عارض فيثاغورث لقب حكيم : ٣س

@âbÈÛa@bçbäÈßë@òÐÜÐÛa@Ñí‹Èm 
<<<<<<<<<<<<<e< ğ]‚¦< ğ̂v•]æ< ğ̂Ëè†Ãi< íËŠ×ËÖ]<Ìè†Ãi<gÃ’Ö]< àÚgfŠV     تعدد وجهات نظر الفالسفة 

واختالف المذاهب والعصور ، وبالرغم من ذلك فهي ال تخرج عن دراسة طبيعة اإلنسان                 
 .ومستقبلة وتفسير الكون 

<íËŠ×ËÖ]<Ìè†Ãi<îÊ<°â^Ÿ]<Üâ_<ê×è<^ÛéÊæV 
 òÐÜÐÛa@Ñí‹Èm@óÏ@Þëþa@êb¤üaZ@) أ 
بيعة واإلنسان وغايتها النهائية    العلم الكلي الذى يبحث فى أصول وغايات الكون والط         (  

 ) .كشف الحقيقة لذاتها 
<<<<<<<çâ< ^ßâ< êŠéñ†Ö]< íËŠ×ËÖ]< Åç•çÚæV          ، البحث فى طبيعة األشياء ، وحقائق الموجودات 

 .رغبة فى معرفة العلل البعيدة والمبادئ األولى 
قة وأهم ما يميز التفكير الفلسفي لدى أصحاب هذا التعريف أنها محاولة يراد بها معرفة حقي              

 .العالم 
والفلسفة وفقاً لهذا التعريف تبحث فى العلل األولى لظواهر الكون والطبيعة واإلنسان ؛               
فالفيلسوف يهتم بالسؤال عن المشكالت الكبرى ، ما هي الحقيقة ؟ وما هو الخطأ ؟ وما هو                   

نسان اليقين ؟ فالدافع الذى يحفز إلى الفلسفة واحد فى كل مكان وزمان ، وهو إشباع رغبة اإل                 
 . فى المعرفة 
@òÃìzÜßZ 

رياضية ،  (  قديما كانت الفلسفة توصف بأنها حب الحكمة ، فكانت تشمل جميع العلوم               
 .ثم انفصلت كثير من العلوم عن الفلسفة بسبب اكتشاف المنهج التجريبي ) طبيعة ، إنسانية 

 òÐÜÐÛa@Ñí‹Èm@óÏ@ïãbrÛa@êb¤üaZ@) ب 
 ) .تجاه الحياة واإلنسان والعالم وجهة نظر ورؤية عقلية شاملة ( 

أصحاب هذا التعريف يخالفون فالسفة االتجاه السابق فى تعريف الفلسفة وفى فهم وظيفة               
الفلسفة باعتبارها بحثاً عن الحقيقة لمجرد إشباع الدافع النظري لدى اإلنسان فى حب                  



 

 ٧

لل البعيدة على   االستطالع ، ويرفضون قصرها على البحث العقلي فى المبادئ العامة والع            
 .  العكس من ذلك ، فالتعريف الحالي يؤكد صلة  الفلسفة بالحياة 

@òÃìzÜßZ 
الفلسفة بهذا المعنى لها جانبها التطبيقي الحياتي والذى يظهر فى االهتمام بمشكالت اإلنسان             

ة نظر  ومحاولة حلها ، ووفقاً لهذا االتجاه يمكن اعتبار كل إنسان فيلسوفاً ؛ ألن كل فرد له وجه                
 .خاصة عن الحياة واإلنسان والمجتمع 

 علل لم يتفق الفالسفة على تعريف واحد للفلسفة : ١س
 " .العلم الكلي الباحثة في اصول الكون "الفلسفة وفقا لالتجاه األول تعني : ٢س

 .      حلل هذا التعريف 
 اشرح. الدافع وراء الفلسفة واحد في كل زمان ومكان : ٣س
 اشرح هذا التعريف" .  وجهة نظر فردية تجاه موقف ما الفلسفة: " ٤س
 .بين أوجه االختالف بين أصحاب االتجاه األول والثاني في تعريفهم للفلسفة : ٥س
 دلل على ذلك . الفلسفة لها جانب تطبيقي : ٦س

Éànaë@æbãÛ@ïÐÜÐÛa@ØÐnÛa@òîàçc 
@üëc@Z@æbãÛ@ïÐÜÐÛa@ØÐnÛa@òîàçcN 
 .وعينا عن طريق الفلسفة بالعالم الذى نعيش فيه ونحاول فهم مبادئه وغاياته يزداد ) ١
 .تساعدنا الفلسفة على تحديد مكاننا فى الوجود ) ٢
 .أن نحدد أهدافنا ومثلنا العليا ) ٣
 تجعل لكل إنسان فلسفة خاصة وقيم معينة واتجاهات خاصة فى التفكير فى نواحي) ٤

 .إلخ ... ) خالق ، العمل ، المجتمع ، الكون السياسة ، االقتصاد ، األ ( 
وهو التفكير    :ÓbäÛa@ØÐnÛa‡@تعمل على تشكيل عقلية الفرد بحيث يصبح قاراً على          )  ٥

 الذى ال يقبل معرفة أو حكماً إال بعد بحث وتمحيص ، وبذلك يرفض الفرد األحكام المتسرعة
ق حتى يصل الفرد إلى المبادئ      تعمل على غرس محبة المعرفة والبحث الدائم عن الحقائ        )  ٦

 .األولى 
دراسة الفلسفة تعطي معنى للحياة وتوسع مجاالت  تفكير اإلنسان وأفقه ، وتكسبه القدرة              )  ٧

على النقد الهادف ، وتحرره من أن يظل دائماً أسير التقاليد ، وتجعله يؤمن بدور العقل فى كل                  
 .مجاالت الحياة 
bîãbq@ZÛ@ïÐÜÐÛa@ØÐnÛa@òîàçc@ÉànvàÜN 

تقوم الفلسفة منذ الماضي البعيد بوظيفة إنسانية فلها أثر ملحوظ فى تقدم الحياة اإلنسانية                
 .وتقدم الوعي فى كثير من الشعوب ، وتقوم بتغير وتطوير الحياة 



 

 ٨

@ïÜí@bß@Õí‹ @åÇ@ÕÔznm@Éàna@Ìm@óÏ@òÐÜÐÛa@òÜîëëZ 
ت اجتماعية أو خلقية أو سياسية أو       غرس وتدعيم قيم جديدة ومبادئ جديدة ، سواء كان        )  ١

 .إلخ ... اقتصادية 
نقد قيم ثبت عدم صالحيتها للحياة االجتماعية ورفض األفكار التى تؤدي إلى وجود               )  ٢

 .مشكالت فى المجتمع 
المحافظة على المجتمع ، وذلك بالدفاع عن القيم األساسية التى يتمسك بها المجتمع والتى      )  ٣

 .ل على استمرار وجوده تحافظ على تراثه وتعم
التنسيق بين جوانب ثقافة المجتمع الواحد وتراثه ، وفى هذه العملية تحاول الفلسفة التوفيق              )٤

 .والربط بين القيم القديمة و الجديدة ، أي تعمل على تطوير القديم حتى يالئم األوضاع الجديدة 
ية والعلمية والدينية فى     تؤثر الفلسفة فى الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصاد        )  ٥

 .المجتمعات ، ولذلك يقال أن الفلسفة تعبر عن حضارة الشعب والعصر التى ظهرت فيه 
 ناقش . للفكر الفلسفي دور في حياة االنسان : ١س
 فسر . دراسة الفلسفة تكسب صاحبها العقلية الناقدة : ٢س
 .علل الفلسفة تعطي للحياة معنى :٣س
 اشرح كيف يتحقق ذلك ؟. وير وارتقاء المجتمع للفلسفة دور في تط: ٤س
 ناقش . تحدد الفلسفة اإلطار الفكري للمجتمع : ٥س

 

 
ïãbãa@ØÐnÛa@ÑöbÃë 

Q@H@ÉÓaìÛa@ÐmN 
 حيث أن الفيلسوف يكون مشغوالً بالنظر فى         :هذه أولى وظائف الفلسفة وأبسطها       )  أ  

 بحيث يصل إلى علل ما يجري فيه من أحداث           الواقع الذى يعيشه محاوالً تفسيره تفسيراً شامالً      
 .سواء كانت علمية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها 

فلسفة اللغة ، وفلسفة التاريخ ، وفلسفة السياسة ،            ÝrßZ@@  .الفروع الفلسفية الحديثة    )  ب
ن أحداث جزئية ،    أثبتت أن الفيلسوف المهتم بتفسير الواقع ال يقف عند النظر فيما يجري فيه م             

 .وإنما يسعى إلى الوصول لعلل هذه األحداث البعيدة ، وما يحدث مستقبالً من تطورات 
وعلى ذلك فإن مهمة الفيلسوف ليست مجرد وصف الواقع وتفسيره وإنما البحث عن                

 .العلل البعيدة والتنبؤ بما سوف يكون عليه الواقع مستقبالً 



 

 ٩

R@H@ÉÓaìÛa@ÌmN 
تقوم بها الفلسفة إذا وجد الفيلسوف فى عصر ما أن هناك خلل في الواقع               إن هذه الوظيفة    

 .الفكري أوالعلمي أواالجتماعي أو السياسي يستدعي العالج أو التفسير 
ما فعله أفالطون حينما اكتشف ظروف مجتمعه السياسية         :  ولعل خير مثال على ذلك        

وهو الذى حاول     )  سقراط(  عدموا  واالجتماعية التى كثرت أمراضها لدرجة أن االثينيين أ        
ومواطنيها فرسم معالم للمجتمع السياسي األمثل من وجهة نظره وهو             )  أثينا(  إصالح حال   

  ) .المثالية الدولة( مايعرف لديه بـ 
إن الفلسفة بهذا دعوة دائمة إلى تجاوز الواقع المعيش إلى واقع جديد أكثر سعادة ،                  

 .دم اإلنساني فى كل العصور فالفلسفة دائماً تقود عجلة التق

S@H@ÝjÔn¾a@Òa‹“naN 
، )  الماضي ، الحاضر ، المستقبل      :  (  ينظر الفيلسوف إلى الزمان على أنه لحظات ثالث         

 .فهو دائماً مشغول بهذه اللحظات الثالث وإن كان شاغله األهم هو المستقبل 
لفكرية واالجتماعية  فالحاضر دائماً فيه من المشكالت ما فيه ، وفيه من األمراض ا               

إلخ مما يقلق راحة الفيلسوف ويؤرقه ، ومن ثم فهو يفكر كيف             ....  والسياسية واالقتصادية   
 .يتغلب على هذه المشكالت حتى يصبح المستقبل اإلنساني أكثر إشراقاً وتقدماً 

 .اشرح أهم وظائف التفكير اإلنساني : ١س
 فسر  . للفيلسوف دور في تفسير الواقع : ٢س
 .دلل بمثال واقعي على أن للفيلسوف دور في تغير الواقع المحيط به : ٣س
 ناقش : من أهم وظائف التفكير االنساني استشراف المستقبل : ٤س
 

 

@brÛbq@Z@˜öb—‚ 
émaŠbèßë@ïÐÜÐÛa@ØÐnÛa 

 
@ïÐÜÐÛa@ØÐnÛa@óäÈßZ 

مور والتمييز بين ما هو     فاعلية عقلية تُمكن صاحبها من اكتساب النظرة الكلية والعميقة لأل         
زائف وما هو حقيقي وعدم أخذ األمور على أنها مسلمات ، بل يتناولها بالتحليل والنقد ويعطي                

 .اإلنسان رؤية فكرية واضحة يمكنه من خاللها الحكم على القضايا والمشكالت المختلفة 



 

 ١٠

@Jþa@ØÐnÛa@Âb¹c@åÇ@êî¸@ónÛa@˜öb—©a@åß@‡í‡ÈÛa@ïÐÜÐÛa@ØÐnÜÛ@bèàçcë@ô‹‚Z 
@cH @ÞúbnÛa@ñŠbqgë@ò“ç‡ÛaN 

 الدهشة انفعال عقلي وربما هزة وجداني ة وكالهما يحصل لإلنسان يقـف 
 مذهوالً أمام شيء ما غير مألوف أو خارق للعادة والوقوف مذهوالً ال يعني

 .غياب العقل أو ذهابه ؛ ألن الدهشة هي فى المقام األول فعل عقلي 
l@H@ÞýÔnüaN 

التفكير الفلسفي ليس تفكيراً قائماً على مبدأ التبعية وإنما هو تفكير مستقل بالدرجة األولى                
حيث أنه ال يعتمد على سلطان آخر سوى سلطان العقل والمنطق ، فالفيلسوف ال يخضع فى                 

 . تفكيره إلجماع الناس 
@x@HÝßdnÛa 

 ى موضوع ما  إن التفكير الفلسفي تفكير تأملي ، فالفيلسوف عندما يتأمل ف
 فإنه يكون مستغرقاً فى التفكير فيه واليفكر في غيره ، كما أن الفيلسوف 

 .عضواً فى مجتمعه يمارس حياته االجتماعية العادية 
@†@H@òîÔä¾a@òÓ‡ÛaN 

إن التفكير الفلسفي ذو دقة منطقية ، فاألفكار داخل حقل التفلسف هي تصورات واضحة                
مجردة تنظمها نظريات ذات مقدمات تترتب عليها بالضرورة نتائج          ومتكاملة يعبر عنها بمفاهيم     

 .يقينية
 حدد معنى التفكير االنساني ؟: ١س
 بين خصائص التفكير الفلسفي ؟: ٢س
 ناقش . التأمل والدقة المنطقية من خصائص التفكير الفلسفي : ٣س
 لقاعدة خاصة هذه ا" يجب أال يعتمد التفكير على أي سلطان إال سلطان العقل : " ٤س

 ) . الدقة المنطقية – االستقالل – التأمل –الدهشة (     بـ 
 

@ïÐÜÐÛa@ØÐnÛa@paŠbèß 
<^ãÛâ_<l]…^ã¹]<àÚ<‚è‚ÃÖ^e<ÜŠjè<ğ̂ éËŠ×Ê<ğ]ÓËi<†ÓËè<ï„Ö]<“~Ö]<V 

M<D<ÔÖ]<ì…^ãÚJ 
<ÔÖ]<îßÃÚ<{<_<<<<<J 

ين رأيين كالهما له حجه ،      التردد بين النقيضين ، أو ب     :   ، هو    الشك كما عرفه الجرجاني   
والشاك هنا يتوقف عادة عن الحكم على صحة أي النقيضين ويتردد بينهما ، وهذا التردد ال                  
يعني أن الشاك جاهل بالموضوع ، بل يعني أنه يتخذ موقفاً فلسفياً عقلياً يحاول فيه الفهم                   

 .األعمق للموضوع لترجيح الرأي األصوب 



 

 ١١

<ÔÖ]<Å]çÞ_<{<h<<J 
 فهو الذى يتبادر إلى الذهن نتيجة الجهل بموضوع ما وعدم ÔÖ]<ë^éjÂ÷]<V>ـ ١

 .                معرفة جوانبه والعجز عن تحليله ومعرفة الظروف المحيطة به
 الذى يمارسه اإلنسان عامداً متعمداً حينما يفكر فى موضوع ما êËŠ×ËÖ]<ÔÖ]<V>ـ ٢

 . أفكار ناقصة حول الموضوع المفكر فيه                بهدف استبعاد أي آراء أو أي

@bàç@L@æbÇìã@ïÐÜÐÛa@Ù“ÛaëZ 
 فهو الشك لمجرد الشك ، والفيلسوف يتخذ منه مذهباً يؤمن â„¹]<æ_<Ð×Ş¹]<ÔÖ]<V>أـ 

 .     به ويبدأ بالشك وينتهي به ويظل شاكاً طيلة حياته 
 جاً متعمداً للوصول إلى الحقيقة  فهو يتخذ منه اإلنسان المفكر منهêrãß¹]<ÔÖ]<^Ú_<V>ب ـ 

 . بنفسه بهدف اختيار الرأي األصوب بين اآلراء المتباينة والمتناقضة المطروحة أمام العقل 
R@H@‡ÔäÛa@ñŠbèßN 

أ ـ قد يعنى النقد رفض قبول أي فكرة إال بعد فحصها والتأكد منها ، وعادة ما يكون النقد                   
ن أفكار ، فإذا ما تشكك المرء فى صحة فكرة قام على             تالياً للتشكيك فى كل ما يلقى علينا م       

الفور بنقدها وبيان أدلة رفضها ، وحقيقة النقد أنه بيان لوجود الصواب والخطأ ، وبيان قيمة                 
 .الرأي 

 ÏßÖ]<Å]çÞ_J‚>ب ـ 
 .فهو ذلك الذى يطبق األسئلة النقدية على كل األفكار والمعتقدات ÜÓ]<‚ÏßÖ]<V>ـ 
 هو استخدام النقد للدفاع عن معتقدات راهنة نؤمن بها ، بغرض ÌéÃ–Ö]<‚ÏßÖ]<V>ـ 

 .                     التبرير وليس بغرض االختيار بين البدائل 
S@H@Šaì¨a@ñŠbèßN 

 : تتحدد جوانب مهارة الحوار فى التالي 
<…]ç£]<ÝçãËÚ<{<_J 

 قيقة شيء ما ، الحوار هو الجدل مع اآلخرين بشكل إيجابي يستهدف الوصول إلى ح
 .أو حقيقة الموضوع الذى يستهدفه المتحاورون أو المجادلون 

<…]ç£]<Å]çÞ_<{<hJ 
 هو التحاور بين طرفين بغرض تبادل اآلراء وإثبات الرأي  êe^«ý]<…]ç£]V>ـ ١

   الصواب بالحجج والبراهين
  بأي يستهدف منه صاحبه تسفيه الرأي اآلخر وبيان تهافته ×ŠÖ]<…]ç£]<Vـ ٢

 . وسيلة من الوسائل اللغوية والتالعب باأللفاظ دون االلتزام بأخالقيات الجدل وآدابه 
 



 

 ١٢

ïÐÜÐÛa@Šaì¨a@˜öb—‚ 
K  وجود طرفين أمام عدم أطراف يقبل كالهما وجود اآلخر ويحترم آراءه ووجهة نظره. 
K  رغبة كل طرف للتواصل العقلي مع اآلخر دون تعصب فى الرأي. 
K ل طرف مؤمناً بأن الحوار هو اإلطار الموضوعي الذى تمارس فيه حريتنا أن يكون ك 

 .   من جهة ونستبعد فيه أي أي رغبات ذاتية 
K  يقبل الجميع بالحوار الفلسفي أياً كان موضوعه. 
K  ال يستند الحوار الفلسفي على التأثير العاطفي أو االنفعالي بل على الدليل العقلي. 
 . حددمعنى الشك مبينا أنواعه " ارات التفكير الفلسفيالشك إحدى مه " ١س

 دلل على ذلك .  ينقسم النقد كأحدى مهارات التفكير الفلسفي لنوعان ٢س

 . حدد مفهوم الحوار مبيناً أنواعه ٣س

 .مع التعليل   ،  النقد من خصائص التفكير الفلسفي ٤س

 . اشرح خصائص الحوار الفلسفي ٥س

 ......... ، .........، ......... ر الفلسفي  من مهارات التفكي٦س

 
@ïÐÜÐÛa@Šaì¨a@pbîÛe 

ـ تحديد موضوع الحوار ؛ إذ أن كل حوار البد أن يكون حول موضوع بعينه حسب             ١
 .    اختصاص المتحاورين 

 ـ يعد كل طرف من أطراف الحوار أسئلة وعناصر رؤيته للموضوع ويرتبها حسب ٢
 .ا وبقدر ما تخدم رؤيته هو     أهميته

 .ـ يتبادل أطراف الحوار هذه األسئلة وإجاباتها كل حسب رؤيته ووجهة نظره ٣
 .ـ يقدم كل طرف حججه العقلية على صحة رؤيته الخاصة للموضوع ٤
 ـ يحاول الطرفان أو األطراف تحديد التشابهات بين وجهات نظرهم وبيان أوجه ٥

 .    االختالف بينها 
 هل أوجه التشابه أكثر أم أوجه االختالف : يح أي جانب من الجانبين عبر التناول ـ ترج٦
 ـ إذا رجحت كفة التشابه فيمكن للمتحاورين أن يتوافقوا عبر الحد من أوجه االختالف ٧

 .    بتقريب وجهات النظر بينهم 
 علنوا ـ إذا رجحت كفة أوجه االختالف فيمكن إما أن يتمسك كل طرف بوجهة نظره وي٨

      ذلك ببساطة وبدون مشاحنات أو غضب أو يتفقوا على موعد آخر لمواصلة الحـوار 
 .     حتى يثبت كل طرف صحة رؤيته 



 

 ١٣

 ـ إذا لم يتفق الطرفان أو األطراف المتحاورة وظل كل واحد منهما متمسكاً بوجهة نظره ٩
 أن يفسد للود قضية ؛ ألن      فى ضوء الحجج المقنعة ، فإن عدم االتفاق هذا ال ينبغي 

 .    الحوار الفلسفي هو الذى قد يكشف عن آراء متعارضة أو حجج متكافئة 
T@H@ð‹ØÐÛa@|ßbnÛa@ñŠbèß@I@ïÜÔÈÛa@N@H 

يدلنا تاريخ الفلسفة على أن التسامح كان دائماً مقوماً أساسياً من مقومات التفلسف بقدر ما                
فاألخذ بمبدأ نسبية الحقيقة واالعتراف باالختالف هو       كانت الفلسفة هي أهم مقومات التسامح ،        

 .التسامح بعينه 
، والتعصب للرأي يعد فى نظر الفالسفة اليليق باإلنسان     إن التسامح الفكري عكس التعصب      

المفكر ، فاإلنسان المفكر البد أن ينظر فى كل اآلراء والمعتقدات ويوازن بين الحجج التى تؤكد         
 . تحيز صواب هذا الرأي ، دون

@bèàçc@L@ñ‡Ç@Þb—£@†‹ÐÛa@Énàní@æc@åà›nm@ñŠbè¾a@L@@ê‰çëZ 
 .وهي القدرة على تغيير وتعديل األفكار واآلراء إذا ثبت عدم صحتها:المرونة الفكرية ـ ١
 وتعني قدرة الفرد على االستفادة من تقويم اآلخرين ألفكاره و تدعيم : تقبل النقد ـ ٢

 .قوة وإصالح جوانب الضعف                    جوانب ال
 .حتى إذا كان مخالفاً لي ورافضاً رأيي أو معتقداتي : تقبل الرأي اآلخر ـ ٣
U@H@kî×Ûaë@ÝîÜznÛa@ñŠbèßN 

 . التحليل أ ـ 
ال يمكن ألي مفكر أن يتأمل إلى مشكلة أو قضية إال إذا بدأ بتحليلها إلى عناصرها                 

اية تحليله أو تفكيكه إلى الجزئيات أو         وجزئياتها ، فالمشكلة مركب معقد ينبغي بد        
 .العناصر المكونة له 

 .التركيب  -ب
كما فعل مكيانيكي   (      يأتي التركب بعد التحليل ، فبعد أن يقوم الشخص بعملية التحليل              

 .يقوم بعملية التركيب ، حيث البد أن يعيد تركيب األجزاء التي تم فكها ) السيارات 
ل والتركيب إذن مهارتان متالزمتان ، فال تحليل إال إذا كانت هناك                إن القدرة على التحلي   

 .مشكلة مركبة تحتاج للتفكيك والتحليل وال تركيب إال لعناصر مفككة تحتاج إلعادة تركيب 
òí†bÈÛa@bämbîy@óÏ@kî×Ûaë@ÝîÜznÛa@òŠb¿@pbîÛe 

 .ـ وجود مشكلة تحتاج لحل ١
 .ها المختلفة ـ تحليل هذه المشكلة وردها إلى عناصر٢
 .ـ النظر فى كل جزئية أو فى كل عنصر بسيط على حدة لمحاولة تحليله ٣
 ـ النظر إلى كل عنصر من هذه العناصر البسيطة من وجوهه المتعددة حتى تدرك أهميته ٤

 .     أو دوره فى المشكلة الكبرى 



 

 ١٤

 .صر الهامشية ـ تحديد العنصر األهم من عناصر هذه المشكلة مميزاً بينه وبين العنا٥
 .ـ ترتيب هذه العناصر من األبسط إلى األعقد حسب رؤيتك الخاصة لجوهر المشكلة ٦
 .ـ اكتشاف الحل لهذه المشكلة ككل ٧
VH@áîàÈnÛaë@‡í‹vnÛa@ñŠbèßN 

 .معنى التجريد والتعميم أ ـ 
إن التجريد والتعميم من أهم مهارات التفكير الفلسفي حيث يثير الفيلسوف العديد من                 

 .المشكالت ويقدم لها الحلول بشكل كلي ال يتوقف عند حدود الظواهر الجزئية المفردة 
فأي مشكلة جزئية يعاني منها اإلنسان فى كل زمان وأي مكان ، ال يمكن تجاوزها إال إذا                  

 .نظر إليها الفيلسوف نظرة كلية عامة 
 .الطابع التجريدي والكلي للفلسفة ب ـ 

 ظاهرة جزئية مثل تأمله لجمال أي شيء محسوس فهو ال يتوقف            إن الفيلسوف حينما يتأمل   
عن هذا الجمال الجزئي وإنما يحاول تعميمه ليشمل كل األشياء ذات الصلة بهذا النوع من                

 الجمال ثم بعد ذلك يعمم ويجرد لينتقل من  تأمل األشياء المادية إلى األشياء المعنوية
عنوية كالفضيلة هو بال شك أكثر أهمية        وتوصل الفيلسوف إلى أن جمال األشياء الم       

 .وأدوم عمراً من مجال األشياء الحسية 
 .التعميم والتجريد صفة مشتركة للتفكير الفلسفي والعلمي ج ـ 

القانون العلمي عادة ما يكون وليد هذا التعميم ، وهذا التجريد الذى يسعى إليه العالم حينما                 
 .ى يدرسها ينجح فى تفسير أي ظاهرة من الظواهر الت

@@@@ ÙÛ‡@ Þbrß@Z               دراسة العلماء لظاهرة التمدد والتى عبروا عنها فى النهاية بالقانون العلمي        :
 .إذن التعميم والتجريد صفة مشتركة بين الفيلسوف والعالم  ) كل المعادن تتمدد بالحرارة( 

 الشخص الذى يفكر تفكيرا فلسفيا يتصف
K     بالروح النقديةK  ة الفكرية   السماحK     تواضعه الفكريK     عدم تعصبهK    تأنيه فى

حواره  Kحرصه على البحث والتأمل     Kنزاهته الفكرية والعقلية      Kشجاعته    Kإصدار األحكام   
 .شكه المنهجي وليس المذهبي  Kمع نفسه ومع اآلخرين 

 .ناقش أهم أليات الحوار الفلسفي : ١س
  ناقش العبارة.الحوار الفلسفي يسير على اليات عدة : ٢س
 .حدد المقصود بالتسامح الفكر العقلي : ٣س
 .ما هي شروط التسامح الفكري العقلي : ٤س
 ناقش . التحليل والتركيب احد مهارات التفكير الفلسفي : ٥س
 .كيف نستطيع ممارسة مهارة التحليل والتركيب في حياتنا العملية : ٦س
 فسر . فلسفي التجريد والتعميم أحد مهارات التفكير ال: ٧س
 .التعميم والتجريد صفة يشترك فيها الفلسفة والعلم تؤيد أم تعارض : ٨س
 ناقش العبارة " . الشخص الذي يفكر تفكير فلسفي له سمات تميزه عن األخرين: " ٩س



 

 ١٥

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

@áÜÈÜÛ@ïyý–üaë@ðìÌÜÛa@óäÈ¾a@@@Z 
كمصطلح )  العلم  (  آل خر ، وكلمة     لقد اختلف مفهوم العلم لغوياً واصطالحاً من مجتمع          

 .حديث لم تتم صياغته إال فى الثلث األول من القرن التاسع عشر فى أوروبا 
 :بمعنى أن يعرف ]  Scere [مشتقة من الفعل الالتيني  ] Science) [ العلم ( وكلمة 

 .دين العلم فى اللغة العربية يعني النشاط العقلي ، وقد أطلقها البعض على علوم أصول ال
         

 :تعددت تعريفات العلم اصطالحاً فيعرف من حيث 
 .هو دراسة للوقائع والظواهر الحسية ، وهذا يشير إلى المعرفة العلمية Êìšì¾a@Z@أ ـ 

 .هي الطريقة التى ينتج بها العلماء القوانين والنظريات العلمية wèä¾a@Z@ب ـ 
 أي نتائج العلم التطبيقية التى ننعم بها ÔîjnÛa@wöbnäÛa@òî@Zج ـ 

  .                         من شبكة اتصاالت ، مواصالت ، أجهزة منزلية 

@áÜÈÛa@Êìšìß 
ـ يدرس رجال العلم الظواهر التى نراها فى عالمنا ، سواء كانت طبيعية أو بيولوجية أو                ١

 .ها نفسية أو اجتماعية ، وهي ظواهر يمكن وصفها وتفسير
ـ يحتل علم الفيزياء المرتبة األولى فى تصنيف العلوم الطبيعية ؛ ألنه أكثر فروع العلم                ٢

 .بحثاً فى إطار الكون أو الظواهر التى نراها فهو يتصف بالعمومية 

áÜÈÛa@Ò‡ç 
يهدف العلم إلى تحكم وسيطرة اإلنسان على العالم الذى يعيش فيه ليتجنب أخطار الطبيعة               

 .كين وسيول مدمرة من زالزل وبرا



 

 ١٦

 .ð‹Äã@kãbu@@c           .@í‹¤@kãbu@@l@  :وللعلم جانبان 
 :ووفقاً لهذه الجوانب ينقسم العلماء إلى فريقان 

@Þëþa@Õí‹ÐÛa@Z علماء متخصصون فى التنظير العقلي ، وهؤالء عباقرة العلم ومبدعوه 
 ) .أحمد زويل نيوتن ، داروين ، أينشتاين ، : (                  مثل
@ïãbrÛa@Õí‹ÐÛa@Z علماء متخصصون فى تكنولوجيا التجربة ، والتى يمكنهم التحقق من 

 .                 الفروض المختلفة التى يضعها العلماء كحل لمشكالتهم العلمية 

@áÜÈÛa@ÝuŠ@âbèß 
 بين  بمثال المهام المختلفة للعالم ؟: س 

 
 

bÈÛa@âbèß 
a@H@Ñ–ìÛaN 

همة األولى لرجل العلم وصف ما يراه أو يسمعه ، فيقوم بالنظر إلى الوقائع                  إن الم 
والمشاهدات الحسية التى يراها ليجمع كل نوع فى مجموعة يطلق عليها اسم معين ، وتعرف                

 .هذه العملية بالتصنيف 
R@H@ÐnÛaN 

 باإلنسان  هو العثور على أسباب الوقائع الحسية التى نراها بهدف فهم الظواهر المحيطة             
 .وتوضيح كيفية حدوثها 

S@H@ûjänÛaN 
يرتبط التنبؤ بالتفسير ارتباطاً وثيقاً ؛ فالتفسير الذى نصل به للقوانين العلمية يكون موجهاً               

 .إلى المستقبل ؛ إذ يتم أخذ المعلومات بالتعميمات المقبولة ، وبها نتنبأ بحدوث ظاهرة معينة 

@émbîÓý‚cë@áÜÈÛa@ÝuŠ@pbÐ– 
Q@Hþa@òîàÜÈÛa@òãbßN 

 :ولألمانة عدة صور ، منها 
  فى ما يقدمه من براهين وأدلة ، فأدلة العلوم الطبيعية تكون بالتجارب األمانةأـ 

     والمعادالت الرياضية ، بينما تكون فى العلوم االجتماعية من طريق استطالعات 
 .    الرأي والمقاييس المختلفة 

 فإذا رجع لجهود علماء سبقوه يجب أن يذكر : ن  فى نقله من اآلخرياألمانةب ـ 
 .     جهودهم وال ينسب جهدهم لنفسه 

 . فى شكر من تعلم على يديهم واالعتراف بفضلهم األمانةج ـ 



 

 ١٧

R@H@òÓ‡ÛaN 
 :ولها العديد من الصور ، تتمثل في 

 م لغة  الذى تختلف عن الكتابة اإلنشائية ، فيجب استخدا:الدقة فى الكتابة العلمية أ ـ 
 .     المعادالت الرياضية والبعد عن المجاز والرمز 

 ب ـ الدقة فى إعطاء الموضوع الذى يدرسه ما يستحقه من بحث ودراسة وعدم إهمال 
 .      أي جانب 

SH@òí‡ÔäÛa@ë‹ÛaN 
 العالم يختبر كل اآلراء السابقة بنظره نقدية وال يقبل من الرأي إال ما يبدو مقنعاً على أسس 

 .مية ، وأن يقبل نقد اآلخرين عل
T@H@Þbî©a@N 

 .الخيال للعالم وسيلة وليس غاية يتوجه به إلى اكتشاف الحقيقة 

@òîàÜÈÛa@òÏ‹È¾a@˜öb—‚N 
 ـ هي معرفة عقالنية تتطلب الجرأة العقلية واإلقدام على الفعل والعمل الجاد المتقن ١

 .      والمراجعة والنقد والتصحيح المستمر 
  المعرفة العلمية أن ما نعلمه يعد قليالً بالنسبة لما ال نعلمه ، فمعرفتنا لنصف العلم ـ تؤكد٢

 .     تؤكد لنا الجهل بالنصف اآلخر 
 ـ المعرفة العلمية تجري فى سياق تعاوني ويحمل داخله قيم أخالقية جمالية لخدمة  ٣

 .    اإلنسان 
 يصح مقارنة نظرية بأخرى مثل ـ لكل معرفة علمية إطار نظري مختلف ؛ لذلك ال ٤

 .     مقارنة نظرية أينشتاين بنيوتن 
 ـ تعتمد جميع فروع المعرفة العلمية فى أساسيات البحث العلمي القائم على الدليل ٥

 .     والبرهان والفروض لكي تصل للقانون العلمي 
 . ال تقدم لنا خبراً نهائياً حول أي ظاهرة المعرفة العلمية احتماليةـ ٦
  ؛ فهي دائمة النمو والتطور ، حيث تثورعلى نظريات أثبت  المعرفة العلمية تراكميةـ٧

 .    العلم المعاصر قدمها 
 .ـ المعرفة العلمية ذات جانب اجتماعي ال تقوم إال فى إطار مجتمعي ٨
 .ـ المعرفة العلمية تتقدم من خالل الصراع بين القديم والحديث ، والصواب والخطأ ٩
 .فرق بين المعنى اللغوي واالصطالحي للعلم : ١س
 .فرق بين موضوع العلم وهدفه : ٢س
 .بين المهام والوظائف التي يقوم بها العالم : ٣س
 .ناقش اثنين من أهم صفات رجل العلم األخالقية : ٤س
 دلل على ذلك . الدقة العلمية لها صور عدة : ٥س
 ناقش . الم أحد مهام الع) التفسير ، التنبؤ : (٦س
 .ناقش أهم خصائص المعرفة العلمية : ٧س
 اشرح . المعرفة العلمية تراكمية : ٨س



 

 ١٨

émaì‚ë@ïàÜÈÛa@ØÐnÛa@˜öb—‚ 
@ïàÜÈÛa@ØÐnÛa@Ñí‹ÈmZ 

هو العملية العقلية التى يقوم بها الفرد لفهم العالم المحيط ، وما يقوم به من مشكالت وقضايا                 
 ويقوم على مجموعة من المبادئ ، مثل عدم إثبات الشيء            بهدم تفسيرها وإيجاد حلول لها ،     

 .ونقيضه فى نفس الوقت ، لكل حادث سبب من المحال أن يحدث شيء من ال شيء 

@ïàÜÈÛa@ØÐnÛa@˜öb—‚ 
Q@Ò†bç@N 

التفكير العلمي نشاط مقصود وليس تلقائياً ، فيدرس العالم الظواهر بهدم الوصول للقوانين              
 .التى تحكمها 

R@‹y@@N 
فرجل العلم له مطلق الحرية فى اختيار الموضوع والنظرية التى يبدأ بها ، ولديه القدرة                 

 .على النقد والتعديل شرط وجود أدلة وأن يوافقه العلماء 
S@òîßìàÈÛa@N 

 .فهو يدرس الظواهر الحسية لكي يصل لقانون علمي عام يحكم كل أفراد الظاهرة 
T@òîÇìšì¾a@N 

 .تقدات الذاتية والرغبات والمصالح الشخصية أي البعد عن المع
U@ïà×@N 

 .تكون لغته الرياضيات للتعبير عن التقديرات الكمية التى تدرس 
V@òíŠa‹ànüa@N 

فهو مستمر باستمرار وجود اإلنسان على الكون ، فالعلماء يواصلون تفكيرهم وأبحاثهم فى              
 .تعاون بهدف اإلضافة والتجديد لما سبق 

Wïöa‹ug@N@ 
فهو ال يسأل عن ما هو الشيء ، بل يسأل عن أوصافه وحركاته الظاهرة التى نتحكم فى                   

 .مالحظتها وقياسها بأدوات مالئمة 
 .حدد المقصود بالتفكير العلمي : ١س
 .اعرض أهم خصائص التفكير العلمي : ٢س
 ناقش) .  حر – موضوعي – كمي –هادف ( التفكير العلمي : ٣س
 اشرح . ي نشاط إجرائي التفكير العلم: ٤س
 يعبر عن " دراسة الظاهرة للوصول الى قانون عام "اختر من متعدد مع التعليل : ٥س

 )  . الموضوعية – العمومية – اإلجرائية –االستمرارية       (



 

 ١٩

@ïàÜÈÛa@ØÐnÛa@paŠbèß 
Q@kí‹vnÛaë@òÄyý¾a@N 

سبابها وقوانينها ، والتجريب هو     تعني االنتباه المنظم للظواهر أو األحداث بهدف اكتشاف أ        
 .مالحظة مضبوطة للظاهرة من جميع الجوانب 

R@Ñîä—nÛa@N 
 .هو وضع البيانات أو المعلومات فى مجموعات بناء على خصائص مشتركة 

S@‘bîÔÛa@N 
 .وهو االستعانة بأدوات وأجهزة تساعده فى عملية التجريب لتفسير الظاهرة 

T@bèjšë@paÌn¾a@‡í‡¥@N 
 .والتى تتمثل فى المتغير المستقبل والتابع والدخيل 

U@pbãbîjÛa@Ðm@N 
يتم وضع البيانات والنتائج التى تم التوصل إليها ووضعها فى مجموعات وجداول للتحقق              

 .من الفروض التى وضعها العالم 

ïàÜÈÛa@ØÐnÛa@paì‚ 
Q@òÜØ“¾bi@ŠìÈ“Ûa@N 

 .صعوبة أي الحجة للتفكير لمواجهة موقف أو 
R@òÜØ“¾a@‡í‡¥@N 

 .يقوم الفرد بتنظيم الخبرات المتوافرة لديه لتحديد المشكلة تحديداً دقيقاً 
S@ë‹ÐÛa@òËbî–@ëc@L@ÞìÜ¨a@aÓa@N 

 .فى ضوء المعلومات المتوافرة يقوم باقتراح حلول محتملة للمشكلة وهي أفكار مبدئية 
T@ë‹ÐÛa@Šbjn‚c@N 

ن بين الحلول المقترحة نحلل األفكار المتوافرة ونقارن بينها          لكي نصل للحل الصحيح م    
 .للتأكد من مدى صحتها 

U@Ýöa‡jÛa@Ý›Ïc@Šbîn‚a@@I@|îz—Ûa@‹ÐÛa@N@H 
 .وهو أخر مكونات التفكير ويتمثل فى اختيار أفضل البدائل للوصول إلى حل المشكلة 

 .اعرض أهم مهارات التفكير العلمي : ١س
 ) .المالحظة والتجريب ، تفسير البيانات: (ال من حدد المقصود بك: ٢س
  مع التعليل  ، هو وضع البيانات والمعلومات في مجموعات مشتركة : القياس: ٣س
 .ناقش خطوات التفكير العلمي : ٤س
 .طبق على مثاال خطوات التفكير العلمي : ٥س
 ) .صياغة الفروض ، اختبار الفروض (فرق بين كال من : ٦س



 

 ٢٠

a@pbÓìÈßïàÜÈÛa@ØÐnÛ 
@bèàçc@L@pbÓìÈ¾a@åß@‡í‡ÈÛa@ïàÜÈÛa@ØÐnÛa@éuaìíZ 

Q@òîÔä¾a@õb‚þa@@N 
وتعني التسرع فى الوصول إلى النتائج من مقدمات غير كافية عن المشكلة التى يدرسها                

 .العالم وبالتالي تكون النتائج خاطئة 
R@òîãa‡uìÛaë@òîÛbÈÐãüa@ÝßaìÈÛa@N 

ر فى القدرة على التفكير ، فالقلق المناسب يؤدي إلى دفع التفكير ،             سمات الشخصية لها دو   
 .أما إذا زاد القلق وتغلبت األهواء أو المصالح الذاتية والتعصب أدى ذلك إلى خلل التفكير 

S@pbubnänüaë@pbßìÜÈ¾a@õbÔnãa@N 
ارض مع وجهة   قد ينتقي العالم البيانات التى تؤيد وجهة نظره وهي خاطئة ويتجاهل التى تتع            

 .نظره وهي صحيحة 
T@pbßìÜÈ¾aë@pbãbîjÛa@ÝjÔm@N 

قد يقبل العالم البيانات والمعلومات واآلراء دون نقد ، وهذا يؤثر على صحة استنتاجاته                
 .ونتائجه 

 ناقش . العوامل االنفعالية والوجدانية من اهم معوقات التفكير العلمي : ١س
 .المعلومات دون نقد تؤيد أم تعارض مع التعليل تعني قبول : األخطاء المنطقية : ٢س
 .اشرح أهم معوقات التفكير العلمي : ٣س
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@‡ÓbäÛa@ØÐnÛa@Ñí‹ÈmZ 

 قدرة الشخص فى التعرف على االفتراضات واستخالص النتائج وتفسير            :يعرف بأنه   
ة بالقضايا والمشكالت بطريقة سليمة ، سواء مشكلة شخصية ،           البيانات وتقويم الحجج المتعلق   

 .حياتية ، عملية 
@‡ÓbäÛa@ØÐnÛa@paŠbèßZ 

 .لكي يطلق على الفرد بأنه يفكر تفكير ناقد البد وأن يمتلك المهارات اآلتية 
EאאאK 

 .هي قضية مسلم بها لالستدالل بها على غيرها 
@@Þbrß@@Zما يقرر شخص أنه سوف يتخرج فى شهر يونيو القادم ، فإنه يسلم بأنه سيعيش                عند

 .ويبقى فى المدرسة أو الجامعة حتى ذلك الوقت وأنه سوف ينجح فى المواد الدراسية 
EאK 

 .هي نتيجة يستخلصها الشخص من معلومات أو بيانات ووقائع افترض صدقها وصحتها 
EאK 

وهي تعني قدرة الفرد على إرجاع الظاهرة أو الحدث أو القضية إلى أسبابها الحقيقية                 
 .والقدرة على ربط النتائج بالمعلومات أو البيانات المعطاه 

EאK 
 .وهي عملية عقلية يتم بواسطتها االنتقال من المعلوم إلى المجهول 

 :وينقسم االستدالل إلى 
 .هو االنتقال من العام إلى الخاص äna@Âbj@Zأ ـ 
 .هو االنتقال الخاص إلى العام  õa‹Ônüa@Z@ب ـ



 

 ٢٢

EאK 
هي القدرة على إدراك الجوانب المهمة التى تتصل مباشرة بالقضية أو المشكلة والحكم على              

 .اآلراء المتعلقة بها 

‡ÓbäÛa@ØÐnÛa@pbãìØß 
EאאW 

 .وهي ما يعرفه الفرد ويعتقده وتمكنه من معرفة االتساق أو عدم االتساق فى البراهين 
EאאאK 

 .وتتمثل فى المثيرات التى تشير إلى ااالتساق أو عدم االتساق 
EאאK 

 .ة هو وجهة النظر التى يستمدها الفرد من معارفه ويفسر بها األحداث الخارجي
EאאK 

 .وهذا هو الدافع الذى يترتب عليه بقية خطوات التفكير الناقد 
EאK 

 .تعني تحقيق االتساق من خالل اتباع خطوات التفكير الناقد 

‡ÓbäÛa@ØÐnÛa@paì‚ 
 .ة كاملة أ ـ جمع المعلومات والبيانات حول المشكلة أو القضية لتكوين صور

 .ب ـ تحليل ونقد اآلراء لتحديد مدى صحتها 
 .ج ـ البرهنة على صحة الحكم الذى تمت الموافقة عليه 

 .د ـ جمع المزيد من المعلومات والبيانات الضرورية 
 

ïÇa‡ia@ØÐnÛa 
اإلبداع ظاهرة تشترك فيها كل المجتمعات وكل البشر ، وهو ليس غريب عن ثقافتنا                  

 .بية وعقليتنا العر
 : وفالسفة العرب ساهموا فى مجاالت اإلبداع فى شتى فروع المعرفة ، أمثال 

أبي بكر الرازي وابن سينا فى الطب ، ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية ، وابن                  (  
 ) خلدون مؤسس علم االجتماع ، والحسن ابن الهيثم فى البصريات ، والخوارزمي فى الجبر 

@ïÇa‡ia@ØÐnÛa@âìèÐßZ 
هو اكتشاف عالقات ووظائف جديدة ووضعها فى صيغة مبتكرة ، وليس من الضروري أن              
تكون عناصر الشيء المبدع جديدة ، فقد يكون الشيء المبدع جديد أو تصوير جديد ألشياء                 

 .قديمة 
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@ÞbrßZ  
الطائرة تشبه جسم الطائر وجناحيه ، مروحة الباخرة تقوم بنفس دور زعانف السمكة                 

 .نشاط عقلي يتوصل إلى حلول لم تكن معروفة من قبل فاإلبداع 

)’T¨J)rcl„J)É†)a[J)v†)}TJ)JbP)½KtJaRP)c‚}T„J)auC 

K  أن يمثل إنتاج التفكير جده وقيمة. 
K  التفكير الذى يتضمن الواقعية والمثابرة. 
K  ًالتفكير المغاير الذي ينقض األفكار الموجودة مسبقا. 
K اغة جديدة صياغة مشكلة ما صي. 

)ÉtaR†„J)UK†jC 

 .      ـ الصبر والمثابرة ١
 .ـ الرغبة المستمرة فى البحث عن الحقيقة ٢
 .      ـ حب االستطالع ٣
 .ـ االستقالل فى التفكير والقدرة على تجاوز الحلول القديمة ٤
 .ـ الرغبة الدائمة فى التجديد والتطوير والتحسين ٥
 .لمقاالت ـ المطالعة وكتابة البحوث وا٦
 .ـ استشفاف المشكالت من حوله ٧
 .ـ المرونة فى معالجة األشياء والنظر للمشكلة من زوايا عديدة ٨
 .ـ تفتح العقل على كل الخبرات التى تتاح له ٩

ïÇa‡ia@ØÐnÛa@Ýya‹ß 
١אאאK 

 .ها      وفيها يتم تحديد المشكلة وجمع البيانات والمعلومات وتحليل
٢אK 

 .     وهي مرحلة اختمار للمشكلة موضع المعالجة لفترة من الزمن لنتمكن من حلها 
٣אאK 

 .     وهي لحظة والدة الفكر أو الحل اإلبداعي 
٤אK 

 .     وفيها يتم التحقق من دقة المنتج فى ضوء معايير يعتمدها الشخص 
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ïÇa‡ia@ØÐnÛa@paŠbèß 
@òÓýÛa@@cN 

 .القدرة على إنتاج أكبر قدر من األفكار فى وحده زمنية محدودة 
@òãë‹¾a@@lN 

 .القدرة على تنوع حلول المشكلة ، فالشخص المرن يغير من تفكيره من أجل التجديد 
@òÛb–þa@@xN 

 .فكرة أصيلة إذا كانت غير شائعة هي القدرة على إنتاج أفكار جديدة مبتكرة ، وتكون ال
@pýØ“àÜÛ@òîb¨a@@õN 

وهي الوعي بوجود المشكلة وبها يكون بعض األفراد أسرع من غيرهم في الشعور بالمشكلة              
 .وحلها  
@Þbrß@Z 

K  عندما يطلب منك اقتراح حلول للمشكلة السكانية فى مصر. 

K   عندما تقترح أكثر من حل فى زمن معين      .Óý é 

K  عندما تتنوع الحلول                            .òãë‹ß 

K  وإذا كانت الحلول جديدة وغير عادية           .òÛb–c  

K  عندما تتوقع المخاطر المتوقعة                 .òîby pýØ“àÜÛ 

 
@µÇ‡j¾a@Šë† 

pbÈàna@ò›èã@óÏ 
لك بسبب اختراعاتهم واكتشافاتهم فى     للمبدعين دور كبير فى نهضة وتقدم الشعوب ، وذ         

 .مختلف المجاالت 
@Ýrß@Z 
K  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . 
K  التكنولوجيا الطبية والعالجية. 
K  تكنولوجيا الطاقة والفضاء وتدوير النفايات والهندسة الوراثية. 

@µí‹—¾a@õbàÜÈÛa@áçc@åßë@@@Z 
K  توثانية لمالحظة التفاعالت الكيميائية ، استخدم الفيم. أحمد زويل / الدكتور 
K  مكتشف عالج السرطان بجزيئات الذهب . مصطفى السيد / الدكتور. 



 

 ٢٥

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

@Þëþa@ÞaûÛa@Z@òîmþa@òÜ÷þa@åÇ@kucZ 
 " .التفكير ، الحكمة " حدد معنى المصطلحات اآلتية  : ١س

 . وعند قدماء اليونان ميز بين نشأة الفلسفة في بالد الشرق القديم : ٢س

 فسر " . للتفكير أهمية في حياة الفرد  : " ٣س

 .عارض فيثاغورث لقب حكيم : علل : ٤س

ïãbrÛa@ÞaûÛa@Z@òîmþa@pa‰bjÈÛa@bİ@ëa@òz•@ÝÜÇ 
 .الفلسفة وسيلة لتغير المجتمع : ١س

 .االستقالل والتأمل من مهارات التفكير الفلسفي : ٢س

 .ي دائماً الحوار الفلسفي إيجاب: ٣س

 .األسلوب العلمي تأملي عقلي : ٤س

@sÛbrÛa@ÞaûÛa@Z@@òîmþa@òÜ÷þa@åÇ@kucN 
 .وضح مراتب الفكر البشري : ١س

 .اشرح تعريف الفلسفة وفقا لالتجاه األول : ٢س

 اشرح . تفسير الواقع من وظائف التفكير : ٣س

 .فرق بين أنواع الشك : ٤س
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@Þëþa@ÞaûÛa@Z÷þa@åÇ@kuc@òîmŁa@òÜZ 

 :حدد معنى التفكير الفلسفي : ١س

 .أذكر خصائص الحوار الفلسفي : ٢س

 .اشرح مهارة التحليل والتركيب في الفلسفة : ٣س

 .ناقش ثالثة من أليات الحوار الفلسفي : ٤س

@ïãbrÛa@ÞaûÛa@Z@òîmŁa@p‰bjÈÛa@bİ@ëc@òz•@ÝÜÇZ 

 لعالم التعميم والتجريد صفة مشتركة بين الفيلسوف وا: ١س

 .األسلوب الفلسفي خرافي ساذج : ٢س

 .التفكير يدل على خصائص الشخصية المفكرة : ٣س

 .يستخدم دفاعا عن معتقدات راهنة " النقد المحكم : " ٤س

@@sÛbrÛa@ÞaûÛa@Z@òîmŁa@òÜ÷þa@åÇ@kuc@Z 

 .ناقش أهم أليات ممارسة التحليل والتركيب : ١س

 اشرح  . الفلسفة وجهة نظر عقلية فردية: ٢س

 اشرح . من خصائص التفكير " الدهشة ، التأمل :  " ٣س

 كيف ينظر الفيلسوف للمستقبل  ؟ : ٤س
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@Þëþa@ÞaûÛa@Z@òîmŁa@òÜ÷üa@åÇ@kucZ 

 .حدد المقصود باألمانة العلمية : ١س

 . اشرح خطوات التفكير العلمي : ٢س

 حلل العبارة " . ى العالم يهدف العلم إلى سيطرة اإلنسان عل: "٣س

 اشرح . أحد مهام العالم " الوصف : " ٤س

@ïãbrÛa@ÞaûÛa@Z@òîmþa@pa‰bjÈÛa@dİ@ëc@òz•@ÝÜÇ 

 .من مهارات التفكير العلمي " التصنيف ، القياس : " ١س

 .من العوامل المحفزة للتفكير " األخطاء المنطقية : " ٢س

 .توصف المعرفة العلمية بالعقالنية : ٣س

 .من خصائص التفكير العلمي " الموضوعية ، اإلجرائية : " ٤س

@sÛbrÛa@ÞaûÛa@Z@òîmŁa@òÜ÷þa@åÇ@kucZ 

 .ناقش ثالثة من صفات العالم وأخالقياته : ١س

 .أذر اثنين من معوقات التفكير العلمي : ٢س

 .أحد مهارات التفكير العلمي " تفسير البيانات : " ٣س

 دلل على ذلك . لتفكير العلمي أحد سمات ا" الحرية : " ٤س
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@Þëþa@ÞaûÛa@Z@òîmþa@òÜ÷þa@åÇ@kucZ 

 " .بالتفكير العلمي"حدد المقصود : ١س

 بين خصائص المعرفة العلمية : ٢س

@ïãbrÛa@ÞaûÛaZ@@òîmŁa@pa‰bjÈÛa@dİ@ëc@òz•@ÝÜÇZ 

 .من خصائص التفكير العلمي " التفسير ، التنبؤ : " ١س

 .حد مهارات العالم اإلجرائية أ: ٢س

 .تفسير البيانات لها دور هام في التفكير العلمي : ٣س

 .ال فرق بين موضوع العلم وهدفه : ٤س

@sÛbrÛa@ÞaûÛa@Z@òîmŁa@òÜ÷þa@åÇ@kucZ 

 اشرح . من أخالقيات العالم " الدقة ، الروح النقدية : " ١س

 . ناقش معوقات التفكير العلمي : ٢س

 ناقش . قا لجوانب العلم إلى فريقين ينقسم العلماء وف: ٣س

 :فرق بين كال من : ٤س

 ) اختبار الفروض – صياغة الفروض – تحديد المشكلة –الشعور بالمشكلة       (
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@Þëþa@ÞaûÛa@Z@òîmŁa@òÜ÷þa@åÇ@kucZ 
 ) .الحكمة ، التفكير العلمي ، التفكير الفلسفي : ( حدد المقصود بكالً من : ١س
 .ح ثالثة من خصائص التفكير العلمي اشر: ٢س
 .استعرض أهم خصائص التفكير اإلنساني : ٣س
 .للتفكير العلمي معوقات كثيرة ناقش ثالثة منهما : ٤س

@ïãbrÛa@ÞaûÛa@Z@òîmþa@pa‰bjÈÛa@dİ@ëc@òz•@ÝÜÇZ 
 .من خصائص التفكير الفلسفي " الدقة المنطقية : " ١س
 . للفلسفة دور في تغير الواقع ٢س
 . للحوار الفلسفي سمات عديدة ٣س
 . للعلم أهداف يحاول تحقيقها ٤س

@sÛbrÛa@ÞaûÛa@Z@òîmŁa@òÜ÷þa@åÇ@kucZ 
 .ناقش ثالثة من اهم صفات رجل العلم وأخالقياته : ١س
 .أعرض خطوات التفكير العلمي : ٢س
 . فسر ثالثة من خصائص المعرفة العلمية : ٣س
 : االساليب اآلتية طبق على مثال من عندك خصائص: ٤س

 )  العلمي – الفلسفي – الديني –الخرافي        (
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


